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Svenska Fåravelsförbundet (SF) finns representerade i hela landet med 24 distriktsföreningar och 10 ras-
föreningar. SF samlar ca 2500 av Sveriges ca 9300 fårägare.

Fårnäringen ser stora möjligheter att kunna öka produktionen av svenskt lammkött om förutsättningar och 
möjligheter ges. I dag importeras 72 % av det lammkött som äts i Sverige. Trots att marknaden ger positiva 
signaler ser vi bara en marginell ökning av produktionen, medan konsumtionen ökar med ca 8,5 %.

SF ser med stor oro på att de beslut som är tagna av Riksdag och Regering inte efterlevs, utan att enskilda 
tjänstemän tillåts genomdriva beslut som går på tvärs mot uppsatta politiska mål. Fårföretag, särskilt förstås de 
i rovdjurstäta områden, lever med en ständig oro och risk för angrepp. Att myndigheter och tjänstemän gör helt 
olika bedömningar och beslut, till exempel när det gäller skyddsjakt, gör osäkerheten och oron än större. Denna 
osäkerhet hämmar företagens tillväxt, överlevnad och framtidstro. Det lägger en död hand över fårnäringen.

Fårägarna och deras djur tar ansvar för stora arealer skyddsvärda naturbetesmarker. De betande mularna och 
klövarna är avgörande för att dessa marker hålls öppna och bevarar sin biologiska mångfald, vilket är ett av de 
beslutade miljömålen. Det här ger jobb på landsbygden och en möjlighet till utkomst för fårägaren. Även den 
nyligen beslutade livsmedelsstrategin säger att vi ska öka svensk livsmedelsförsörjning.

Staten måste stå för samtliga kostnader vid förebyggande åtgärder och det ska finnas tillräckligt med pengar, 
så att åtgärderna är tillgängliga för de som önskar. Idag bekostas förebyggande åtgärder med pengar ur 
landsbygdsprogrammet, ur medel som är avsedda för utveckling av de gröna näringarna och inte för förebyggande 
åtgärder.

Vi vill påminna om beslutet ”...att bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt 
som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.” och att ”att vargens förekomst 
i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör 
minst skada”.

Samhället måste hjälpa till ekonomiskt med förebyggande åtgärder. • 

Rovdjuravvisande stängsel (RAS) måste alltid ses som en förebyggande åtgärd och enmöjlighet, inte som ett • 
krav. 

Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande • 
skador ska vägas in. Svensk lagstiftning ställer, enligt den snart hundra år gamla Lag om ägofred, krav på att 
djurägaren ska ”hålla sådan vård om dem att de inte kommer in på annans ägor”. Detta är vad lagen kräver av 
djurägare och skyddsjakt kan därmed inte villkoras utifrån hur angripna djur har varit inhägnade. Skyddsjakt 
ska företrädesvis ske på länsstyrelsernas egna initiativ, för att minska risken för hot och trakasserier mot 
djurägarna.

Full ersättning för de kostnader ett angrepp för med sig. Även kostnader för kadaverhämtning ska ersättas.• 

Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.• 

Fårägarna måste kunna känna sig trygga att leva, bo och bedriva en fårhållning med betande djur, och känna stöd 
från samhället utan risk för hot och trakasserier. Detta måste gälla alla fårägare i hela Sverige, det ska inte spela 
någon roll var man bor.
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